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Plaváreň v bratislavskej mestskej časti Petržalka by mali dokončiť v auguste tohto roka. "Po ukončení 

stavebných prác bude nasledovať kolaudácia a skúšobná prevádzka, čo znamená, že verejnosti 

plaváreň sprístupníme v zimnej sezóne 2015/2016," hovorí tlačová tajomníčka Miestneho úradu 

Petržalka Michaela Platznerová.  

Ako ďalej informuje, hrubú stavbu dokončujú a zároveň budujú technológie ako vzduchotechniku a 

bazénovú technológiu. Pri stavaní plavárne sa vyskytli aj nečakané veci, často k starším rozvodom 

chýba dokumentácia.  

"To sa stalo aj na ploche, kde spoločnosť začala s výstavbou plavárne. Stavebník na jednom mieste 

odkryl v zemi časť starej kanalizácie, ktorá nebola v plánoch zakreslená, tú musel odstrániť z dôvodu 

kolidovania so základmi budovy. Na inom mieste bol zase vodovod umiestnený inde, ako to vyznačila 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a časť museli tiež presunúť z dôvodu zasahovania do základov 

budovy," zhrnula Platznerová s tým, že tieto úpravy zdržali stavbu o niekoľko dní.  

Plaváreň bude na priestranstve medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou. Základný kameň prvej 

verejnej plavárne v Petržalke položili začiatkom júla minulého roka. Denná kapacita plavárne bude 

640 návštevníkov.  

Návštevníci plavárne budú mať k dispozícii 25-metrový plavecký päťdráhový bazén, zážitkový bazén, 

detský bazén a whirlpool pre relax v horúcej vode.  

Vzniknúť má i saunový svet, soláriá či občerstvenie. Celková kapacita parkovísk dosiahne 53 miest, z 

toho dve parkovacie miesta budú vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Výstavba plavárne bude stáť 4,2 milióna eur. Mestská časť si zobrala na výstavbu úver, dotáciu pre 

mestskú časť odsúhlasili aj poslanci Bratislavského samosprávneho kraja.  

Ozvali sa aj hlasy proti výstavbe plavárni, tristo obyvateľom z okolia prekážalo jej umiestnenie pod ich 

oknami i zabratie zelenej plochy.  

Hneď vedľa rozostavanej plavárne vo februári tohto roka otvorili aj Petržalské bowlingové centrum. 

Dvojpodlažný projekt s ôsmimi dráhami a reštauráciou vznikol v chátrajúcej budove bývalého 

kultúrno-osvetového zariadenia Ludus.  

 


